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Kystdirektoratet 
J.nr. 20/01793-3 
Ref. Hanne Rungø Hilligsøe 
13-11-2020 
 

Afslag på ansøgning om ændring af strandbeskyttelseslinjen  
på ejendommen matr. nr. 14bp Skagen Markjorder,  
Tranevej 366, Hulsig, 9990 Skagen, Frederikshavn Kommune 
 
 
Ansøgning 
Kystdirektoratet har den 29. maj 2020 modtaget din ansøgning om ændring af 
strandbeskyttelseslinjens forløb på ejendommen beliggende Tranevej 366, 9900 
Skagen. Baggrunden for ansøgningen er, at du mener, at der er sket en fejl i 
forbindelse med Strandbeskyttelseskommissionens fastlæggelse af 
strandbeskyttelseslinjen. 
 
Afgørelse 
Miljø- og Fødevareministeren kan rette mindre fejl, der er sket ved fastlæggelsen 
af klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens1 
§69a, stk. 6. Beføjelsen er delegeret til Kystdirektoratet. 

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om ændring af 
strandbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 15), idet direktoratet ikke 
finder, at der er sket en fejl i forbindelse med fastlæggelsen af linjen. Se 
gennemgangen herunder. 
 
Gennemgang og vurdering af sagen 
Ejendommen Tranevej 366 ligger ved Hulsig ud til Kattegat. Ejendommen ligger i 
landzone. Ifølge oplysninger i Tingbogen overtog de nuværende ejere ejendommen 
i 2016.  

På ejendommen er der et sommerhus og et udhus, der ifølge BBR-oplysninger er 
opført i henholdsvis 1993 og 1956.  

Bygningerne på ejendommen er opført uden for den oprindelige 100 meter 
strandbeskyttelseslinje, der blev indført i 1937. Den 15. december 2003 blev hele 
matr. nr.  14bp Skagen Markjorder omfattet af strandbeskyttelseslinjen, jf. 
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Nordjyllands Amt af strandbeskyttelses- og 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
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klitfredningslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven. Se 
figur 1. 
 
 

Figur 1. Ejendommen matr. nr. 14bp Skagen Markjorder ses midt på kortet. Placeringen af 
bygningerne på ejendommen er markeret med rød prik. Den tidligere 100 meter strand-
beskyttelseslinje er vist som en orange linje. De skraverede arealer viser henholdsvis 
strandbeskyttede arealer mod øst og klitfredede arealer (indlandsklit) mod vest. Det 
bemærkes, at de umatrikulerede arealer helt ud til kysten også er omfattet af 
strandbeskyttelse. 
 
 
Strandbeskyttelseslinjen er fastlagt af Strandbeskyttelseskommissionen efter 
retningslinjerne beskrevet i ”Strandbeskyttelseskommissionens Beretning 2001”. 

Inden linjen blev endelig fastlagt, har et forslag til linjeføring været sendt i høring 
hos kommuner og alle berørte lodsejere.  
 
I den nordlige del af Nordjyllands Amt modtog de berørte lodsejere høringsbrevet i 
august 2000. I høringsbrevet til den daværende ejer af ejendommen fremlagde 
Strandbeskyttelseskommissionen et forslag, hvor en række ejendomme sydvest for 
din ejendom var undtaget for strandbeskyttelse som en sammenhængende 
bebyggelse. Sommerhuset beliggende Tranevej 366 blev ikke anset for at være en 
del af den sammenhængende bebyggelse, og i forslaget var matr. nr. 14bp derfor 
fuldt omfattet af strandbeskyttelseslinjen. 
 
Den daværende ejer af Tranevej 366 gjorde ikke indsigelse mod forslaget til 
strandbeskyttelseslinjens nye forløb.  
 
Derimod gjorde ejeren af naboejendommen beliggende Tranevej 368 den 26. 
september 2000 indsigelse mod forslaget, hvor også hele hans ejendom var 
omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Kommissionen oplyste den 25. april 2001, at 
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indsigelsen ikke kunne imødekommes, idet ejendommen ikke kunne opfattes som 
en del af den sammenhængende bebyggelse sydvest for ejendommen. Ejeren af 
naboejendommen fastholdt sin indsigelse i brev af den 18. maj 2001 til 
Miljøministeriet, og i denne supplerende indsigelse argumenterede han i øvrigt 
for, at både Tranevej 362, 366 og 368 burde undtages fra udvidelse af 
strandbeskyttelseslinjen. Miljøministeriet fastslog i brev af den 4. december 2003, 
at indsigelsen ikke kunne imødekommes og dermed tilsluttede ministeriet sig 
Strandbeskyttelseskommissionens begrundelse.  
 
Kystdirektoratet finder på ovenstående baggrund ikke, at der er sket en fejl i 
forbindelse med fastlæggelsen af strandbeskyttelseslinjen på din ejendom, 
Tranevej 366. Det er med Miljøministeriets afgørelse fra 2003 bekræftet, at 
strandbeskyttelseslinjen er fastlagt korrekt i området. Kystdirektoratet kan derfor 
ikke ændre forløbet af strandbeskyttelseslinjen på ejendommen med henvisning til 
lovens § 69a, stk. 6, der giver mulighed for at rette mindre fejl, der er sket ved 
fastlæggelsen af strandbeskyttelseslinjen. 
 
Til din begrundelse for ansøgningen bemærker Kystdirektorat, at der i vid 
udstrækning blev anvendt luftfotos i forbindelse med fastlæggelsen af 
strandbeskyttelseslinjen. At skuret ikke er angivet med signatur på skærmkortet 
anses ikke for at have været afgørende i den konkrete sag.   
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har tidligere konstateret, at afgørelser efter § 69a 
om strandbeskyttelseslinjens forløb ikke kan påklages. Derfor vedlægges der ikke 
klagevejledning til denne afgørelse. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Hanne Rungø Hilligsøe 
+45 20 85 56 17 
hrh@kyst.dk 
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